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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours Part-III Examination, 2019  

ECONOMICS 
PAPER-ECOA-VII 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 
The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 
Use separate answer book for each group. 
pিতিট িবভােগর জন  পৃথক উtরপt ব বহার কrন। 

GROUP-A 
িবভাগ-ক 

1. Answer any three questions from the following: 
িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

4×3 = 12

(a) If two events A and B are independent, then show that cA  and cB  are also 
independent.  
যিদ A ও B dিট  sাধীন ঘটনা হয়, তেব দখাও  য  cA  ও cB  dিট sাধীন ঘটনা হেব। 

(b) Define ‘probability distribution function’ of a random variable. How to 
calculate it from pmf?    
সmাবনা িনেবশন অেপkক কােক বেল ? সmাবনা ভর অেপkক (pmf) থেক ইহা িকভােব িনণয় 
করা হয় ? 

(c) Cite two situations where Poisson distribution would be the appropriate 
theoretical distribution. 
dিট পিরিsিতর উেlখ কেরা যখােন পয়জন িনেবশন তািttক িনেবশন িহেসেব যেথাপযুk। 

(d) Distinguish between (i) a population and a sample. (ii) a random and a non-
random sample.     
পাথক  কেরা— (i) সমgক ও নমুনা  (ii) সমসmব নমুনা ও অ-সমসmব নমুনা।  

(e) Explain the notions of unbiasedness and consistency of an estimator. 
একিট pাক ্  কলেকর unbiasedness ও consistency-এর ধারণা dিট ব াখ া কেরা । 

  
2. Answer any one question from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 
8×1 = 8

(a) x, y and z are three random variables so that x and y are independent and z = xy, 

x can take two values 10 and 20, and the probability that x = 10 is 1
3

,  y can 

take three values : 5, 6 and 7. The probability that 5y =  is 1
4

 and 6y =   is 1
2

. 

Find the expectation of z. 

8
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x, y ও z এমন িতনিট সমসmব চলরািশ য x  ও  y sাধীন এবং z xy= ।  x এর dিট মান হেত 

পাের 10 ও 20,  এবং  x এর মান 10 হবার সmাব তা  1
3

। y এর মান হেত পাের 5, 6 এবং 7। y 

এর মান   5 হওয়ার সmাব তা 1
4

 এবং 6 এর সmাব তা  1
2

।  z  এর expectation িনণয় কেরা। 
(b) Define moment generating function? Using moment generating function find 

out mean and variance of Binomial distribution.   

kণ উৎপাদক অেপkক িক  ? এই অেপkক ব বহার কের িdপদ িনেবশেনর pত াশা ও ভদমান 
িনণয় কেরা । 

3+5

  
3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

15×2 = 30

(a) (i)  Set up a sample space for the single toss of a pair of fair dice.   

 এক জাড়া ছkা একবার চালার ফেল তরী sample space িট দখাও।  

(ii) From the sample space determine the probability that the sum of points is 
either 7 or 11. 

 Sample space িট থেক যাগফল 7 বা 11 হওয়ার সmাবনা িনণয় কেরা। 

(iii) Prove that, )()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪ , where A & B are two 
events. When is 0)( =∩ BAP ? 

 pমাণ কর )()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪   যখােন, A ও B  dিট ঘটনা। 
কখন 0)( =∩ BAP  হয় ?  

(iv)  The joint probability distribution of two variables X and Y is given 
below— 

 dিট চলরািশর মেধ  সংযুk সmাবনা পু  অেপkক দওয়া হেয়েছ —   
Y

X 0 1 

0 
8
1

8
1

1 
8
1

8
5

 Evaluate the marginal distribution of X and conditional distribution of Y, given 
1=X . 

X-এর pািnক িনেবশন এবং Y-এর শত সােপk িনেবশন িনণয় কেরা। 

3+3+(4+1)+4
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(b) (i) Write down the p.m.f of a Poisson variable with coefficient of variation 
2%. 

 একিট পয়জন চেলর সmাবনা ভর অেপkকিট লেখা যার ভদা  2%. 
(ii) Obtain the moment generating function of the Poisson distribution. 
(iii) Show that a standard normal variable has the mean zero and standard 

deviation unity. 
 দখাও য একিট সমক সুষম চেলর গড় শূন  এবং সমক পাথক  একক। 
(iv) The height distribution of adult males of a certain race has mean 165 cm 

and standard deviation 6 cm. Find the probability for an adult male to 
have height below 158 cm, above 175 cm, and between 150 cm and 180 
cm. 

 [given 8784.0)167.1( =φ , 9522.0)667.1( =φ , 99379.0)5.2( =φ .] 

 pাp বয়s ব িkেদর উcতার িবন াস এমন যার গড় 165 সিম, এবং সমক পাথক  6 সিম। 
158 সিম-এর কম উcতা সmn,  175 সিম এর বশী উcতা সmn এবং 150 সিম ও  
180 সিম এর মেধ  উcতা সmn ব িkর সmাব তা িনণয় কেরা।  

 [ দওয়া আেছ  8784.0)167.1( =φ , 9522.0)667.1( =φ , 99379.0)5.2( =φ ] 

3+4+2+(2×3)

  
(c) (i) A random sample of size 25 is taken from a ),( 2σμN with 30=μ  and 

162 =σ . Would the probability that the sample mean lie between 25 and 
35 be greater than 0.99? 

 ),( 2σμN  থেক নওয়া একিট সমসmব নমুনা তেথ র সংখ া  25, যখােন  30=μ  
এবং 162 =σ । নমুনা গেড়র মান  25 থেক 35 এর মেধ  হওয়ার সmাব তা িক 0.99-এর 
বশী হেত পাের ? 

(ii) If nxxx ,, 21 K  is a random sample from normal population ),( 2σμN , 
how are the following distributed? 

 ∑
=

−n

i

i xx

1
2

2)(
σ

 and 
ns

x μ− , where ∑
= −

−
=

n

i

i

n
xxs
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2
2

1
)(

 

 যিদ  nxxx ,, 21 K  একিট সুষম সমgক ),( 2σμN  থেক  নওয়া একিট সমসmব নমুনা 
সংgহ হয়, তেব িনmিলিখতgিল িকভােব িবন s হেব ? 
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i
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1
2
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(iii) A population consists of five numbers 2, 3, 6, 8, 11. Consider all possible 
samples of size two which can be drawn with replacement from this 
population. Find the standard error of sample mean. 

 একিট পাঁচ-একক  িবিশ  সমgেকর মানgিল হল 2, 3, 6, 8, 11। এই সমgেকর থেক dিট 
মান িবিশ  সmাব  নমুনাgিল (পুনঃ sাপনা সহ) িবেবচনা কেরা। এেkেt নমুনা গেড়র সমক 
ািn িনণয় কেরা। 

5+4+6

  



B.A./B.Sc./Part-III/Hons./ECOA-VII/2019 

3042 4

(d) (i) Illustrate the notion of Maximum Likelihood estimator. 
 গির  আশংসামান pাক ্ কলক (MLE) এর ধারণািট ব খ া কেরা। 
(ii) Let 1x , 2x , 3x  be a random sample of size 3 drawn from a population 

with mean μ  and variance 2σ . 

 1T  and  2T  are estimators to estimate μ , where, 3211 xxxT −+=  and 

3212 342 xxxT +−= . Which one is the best estimator? 

 321 ,, xxx  এই 3 একক িবিশ  সমসmব নমুনািট একিট সমgক থেক নওয়া হ’ল যার গড় 

ও ভদমান যথাkেম μ  ও 2σ । μ  এর dিট পিরমাপক হ’ল 1T  ও 2T   
 যখােন 3211 xxxT −+=  এবং 3212 342 xxxT +−= । এেদর মেধ  সেবাৎk  

পিরমাপক কানিট ?  
(iii) Briefly explain the difference between ‘Point Estimation’ and ‘interval 

estimation’? 
 ‘Point Estimation’ ও ‘interval estimation’-এর মেধ  পাথক  কেরা। 
(iv) Distinguish between ‘Null Hypothesis’ and ‘Alternative Hypothesis’.   
 ‘Null Hypothesis’ ও  ‘Alternative Hypothesis’ এর মেধ  পাথক  কেরা। 

3+4+4+4

  

 GROUP-B 
িবভাগ-খ 

4. Answer any three questions from the following: 
িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

4×3 = 12

(a) The demand function of a commodity is given by 38 xP −= . Find the 
consumer’s surplus if the commodity in question is a free good.  

একিট পেণ র চািহদা অেপkক যিদ 38 xP −=  হয় এবং যিদ পণ িট িবনামূল  পণ  হয়, তেব 
ভাkার উdbt িনণয় কেরা। 

(b) Derive the fundamental differential equation of the Solow growth model, 
clearly state the assumptions. 
Solow –র বৃিd মেডেলর মূল িডফােরিnয়াল সমীকরণিট িনণয় কেরা। 

(c) Given the continuous income stream at a constant rate of Rs. 1000/- per year, 
what will be the present value of profit if the income stream lasts for 2 years 
and the continuous discount rate is 0.05 per year.   
যিদ বাৎসিরক 0.05 টাকা হাের বা া করা যায় তা হেল বাৎসিরক 1000 টাকা হাের উপািজত এবং  2 
বৎসর sায়ী  মুনাফা pবােহর বতমান মূল  কত ? 

(d) What do you mean by Nash Equilibrium in game theory? What is the biased 
game? 
গম তেtt ন াস (Nash) ভারসাম  বলেত িক বােঝা ? একেপেশ বা biased game বলেত িক 
বাঝােনা হয় ? 
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(e) Check whether the following input-output matrix satisfies the Hawkins-
Simon’s condition. 
িনmিলিখত উপাদান-উৎপাদন matrix িট িবেবচনা কের হিকn-সাইমন এর শত পূরণ কের িকনা 
পরীkা কেরা। 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

04.02.0
9.05.01.0
4.025.01.0

A  

(f) Distinguish between feasible solution and basic feasible solution in a linear 
programming problem.  
রিখক pাgািমং এ িফিজব ্  ল ্   সমাধান ও বিসক িফিজব ্  ল ্  সমাধােনর মেধ  পাথক  িনrপণ কেরা। 

  
5. Answer any one question from the following:  

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 
8×1 = 8

(a) In the multiplier-accelerator model of Samuelson it is given that 18.0 −= tt yC , 
)(2.0 21 −− −= ttt yyI . Show that the time path of income in this case will be 

converging. 
স ামুেয়লসেনর gণক tরেণর মেডেল দওয়া আেছ 18.0 −= tt yC ,  )(2.0 21 −− −= ttt yyI , 
দখাও য আেয়র সময়–স ার পথিট অিভসারী (converging)  হেব। 

8

(b) Let the demand and supply be  pppQd ′′+′+−= 39 , pppQS ′′+′−+−= 541  
with 4)0( =p and 4)0( =′p . Find out the time path of price assuming market 
clearance at every point of time. Discuss the nature of the time path. 
যিদ চািহদা ও যাগান যথাkেম pppQd ′′+′+−= 39  এবং  pppQS ′′+′−+−= 541  হয় 

এবং যখােন 4)0( =p  ও 4)0( =′p  হয় এবং pিত মুhেত বাজাের সমnয় থাকেল দােমর সময় 
পথ িনণয় কেরা। সময় পথিটর pkিত িক রকম ? 

6+2

  
6. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
15×2 = 30

(a) (i) Derive the consumption possibility locus under the Leontief’s two industry 
input-output static open model. 
িলওনিটেয়েফর dই-িশl িবিশ  িsিতশীল ইনপুট-আউটপুট মেডেলর অধীেন ভাগ-সmাব  রখািট 
িনণয় কেরা। 

8+7

 (ii) In the two industry static input-output model we have the following 
information: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=− −

8.03.0
4.09.0

84.0
1)1( 1A  where 2.001 =a , 3.002 =a  and 100 =x   

dই িশl িবিশ  িsিতশীল ইনপুট-আউটপুট মেডলিটেত িনmিলিখত তথ  দওয়া আেছ 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=− −

8.03.0
4.09.0

84.0
1)1( 1A  যখােন  2.001 =a , 3.002 =a  এবং 100 =x  
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 Find the equation of the consumption possibility locus and interpret the slope 
of the curve. 

উপিরউk তথ  থেক consumption possibility রখার-র সমীকরণিট িনণয় কেরা ও রখািটর 
ঢাল সmেক আেলাকপাত কেরা। 

  

(b) (i) Set up a 2-person zero-sum game of your choice where each player has 
three pure strategies. Derive a pure strategy solution and justify the choice 
of equilibrium strategies from player’s point of view.   

 িনেজর পছnমত একিট dই-ব িk, শূন  যাগফল িবিশ  গম গঠন কেরা যােত pেত ক 
খেলায়ােড়র িতনিট কের িব d কৗশল থােক। গমিটর  একিট িব d কৗশলযুk-ভারসাম  
িনণয় কেরা ও খেলায়াড়েদর দৃি েকাণ থেক ঐ কৗশলgিলর পছেnর যথাথতা pিতপাদন 
কেরা। 

(ii) Why is a Constant Sum Game is a Zero-Sum-Game?   

 একিট rবক যাগফল গম কন শূন  যাগফল গমও বেট ? 

(iii) Show that ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
1,

2
1  is the unique mixed strategy adopted by both the 

players at equilibrium in the following 2-person zero sum game 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
11
11

. Find the value of the game. 

 দখাও য িনmিলিখত dই-ব িk, শূন  যাগফল িবিশ  গমিটেত ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
1,

2
1  হেc উভয় 

খেলায়াড় dারা গৃহীত একমাt িম - কৗশল যােত ভারসাম  সmব হয়, ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
11
11
। 

6+2+7

(c) Suppose in the Linear Programming Problem (LPP), w and r represent factor 
prices. 

 Minimise  rwC 4212 +=  

Subject to  32 ≥+ rw  

 44 ≥+ rw  

 33 ≥+ rw  
 0, ≥rw  

(i) Find the dual to the above LPP. 

(ii) Identify one basic feasible Solution. 

(iii) Interpret the dual problem and its solution economically. 

4+5+6
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 িনmিলিখত সরলৈরিখক pাgািমং সমস ািট িবেবচনা কেরা যখােন  w  এবং  r   উপাদােনর দাম,  
Minimise  rwC 4212 +=  সবিনmকরণ, 
Subject to  32 ≥+ rw  
 44 ≥+ rw  
 33 ≥+ rw  
 0, ≥rw  

(অ) উপের বিণত সমস ািটর dত (dual) গঠন কেরা। 
(আ) একিট বিসক িফিসব ্  ল ্  সলু শন িচিhত কেরা। 
(ই) dত  সমস ািট ও তার সলু শন অথৈনিতক ভােব ব াখ া কেরা । 

  
(d) Consider a duopoly market for a homogeneous product with following market 

demand and cost functions: )(2100 21 qqP +−= ;  11 12qC = ; 2
22 5.0 qC =  

(i) Determine the equilibrium price and output if producer 1 is the leader and 
producer 2 is the follower. Find also the levels of profit of both the 
oligopolists.   

(ii) Show that if it is left to each producer to determine whether he wishes to 
be a follower or a leader, equilibrium will be indeterminate.  

মেন করা যাক একিট সমজাতীয় dেব র বাজাের dইজন উৎপাদক আেছ। চািহদা ও ব য় 
অেপkকgিল হেলা িনmrপঃ 

)(2100 21 qqP +−=  এবং 11 12qC = ; 2
22 5.0 qC =  

(অ) উৎপাদক 1 যিদ বাজাের নtt নয় এবং উৎপাদক 2 যিদ তার অনুসরণকারী হয়, 
তাহেল ভারসাম  দাম ও উৎপাদন sরgিল িক হেব তা িনণয় কেরা। উভয় 
অিলেগাপিলর মুনাফার পিরমাণও িনণয় কেরা। 

(আ) দখাও য, pেত ক উৎপাদক যিদ িনেজই নtt নওয়ার িনধারণ করেত পাের বা অনুসারী 
হওয়ার িসdাn িনেত পাের, তাহেল ভারসাম িট অিনেণয় হেব।   
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